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sicoRTA ACENTELE+I yE sicoRTA BRoKERLERI ARASTNDA ig ravlagrMrNA
rLr$KrN SEKTOR DUYURUSU (20r9t7)
Bilindi[i tizere 5684 sayrh Sigortacrhk Kanunu'nun 2 nci maddesinin birinci fikrasrrun
(d) bendinde sigorta brokeri; "sigorta veya reasilrans sozleSmesi yaptrmak isteyenleri temsil
ederek, bu sAzleSmelerin yaptuilacadt Sirketlerin seqiminde tamqmen tarafsu ve bafimaz
davranarak ve teminat almak isteyen kiSilerin hak ve menfaatlerini gdzeterek sozleSmelerin

alrdinden 1ncebi haztrltk Ealqmalarmt ytirt)tmeyi ve gerekti{inde sdzleSmelerin
uygulanmasmda veya tazminatm tahsilinde yardtmct olmayt meslek edinen kiSi", aynr
maddenin (m) bendinde sigorta acentesi ise; "Ticart milmessil, ticart vekil, satry memuru veya
mtistahdem gibi tdbi bir stfan olmal<stzm bir sozleSmeye dayanarak mual4ten bir yer veya
bdlge iginde daimt bir surette sigorta Sirketlerinin nam ve hesabma sigorta s1zlesmelerine
araal* etmeyi veya bunlart sigorta Sirketleri adma yapmayt meslek edinen, sdzlegmenin
alrdinden dnce hazrl* qalrymalarmt ytirilten ve sozleSmenin uygulanmast ile tazminatm
ddenme sinde yardtmct ol an kiSi " geklinde tanrmlanmrgtrr.
Son ddnemde BakanhPrmrza intikal eden bilgi ve belgelerin incelenmesi neticesinde;
bazr sigorta brokerleri tarafindan sigorta acenteleri ile irtibata gegilerek ilgili brokerli[in
internet sitesi tizerinden agrlan link ile gegitli sigorta girketlerinden ve gegitli sigorta
branglannda teklif alabilme ve bunlann poligelegtirilmesi imkanr sunuldu[u bilgisi
edinilmigtir.

Bahsi gegen sistemde olugturulan yaprnln, 5684 sayrh Sigortacrhk Kanunu ile ortadan
kaldrrrlan tali acentelik benzeri bir yapr oldufiu delerlendirilmektedir. Kanun gere[i olmasr
gereken broker agrsrndan; dncelikle sigortah tarafindan yetkilendirilmesi ve kendisine tamnan
yetki kapsamrnda poligeye iligkin teklifleri sigortahya iletmesi, gerekirse sigorta
stizlegmesinin uygulanmasmda ve tazminatrn tahsil edilmesinde sigortah/sigorta ettirene
yardrmcr olmasrdrr.

Sigorta acentesinin ise; sigorta girketi

ile

yapmr$ oldufiu yetki

sozlegmesi

gergevesinde, sigorta girketinin nam ve hesabrna, sdzlegmenin diizenlenmesinden <ince ve
sdzlegmenin uygulanmasrnda faaliyetini icra etmesi gerekmektedir.

Bu kapsamda, acente ve broker arasmda gOztim ortakhfirnrn;

- Sistematik ve stirekli olmamak kaydryla,
- Bireysel satl$ ve bilgilendirme sriregleri standart olan sigorta tiriinlerini kapsamayan,

- 6zel yaztm siireci gerektiren ve ig bazmda acente tarafindan gdztim tiretilemeyen
kurumsal, ticari ve srnai vb. dzellikli iglemlerin,

mtigterinin bilgisi dahilinde brokerlere ydnlendirilmesi vasrtasryla sonuglandrnlmasr,
poligenin dtizenlenmesi ve ilgili di[er iglemlerin tek bir elden gerekli yetkilendirme
gergevesinde yiinitiilmesi hususlanna riayet edilmesi koguluyla miimktin gdriilmekte ve sciz
konusu gdztim ortakhklan Bakanh[rmrzca olumlu deperlendirilmekte olup aksi iqlemlerin
sigortacrhk mevzuata aykrrr oldu[u de[erlendirilmektedir.

Bu gergevede, Bakanhfirmza konuyla ilgili ulagan gikayet ve bagvurular da
kapsamda deperlendirilerek, gerekti[inde mtieyyide uygulanacaktrr.
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